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Teamontwikkeling 
 

Ben je bereid om te investeren in je team? 
Wij werken met een inspirerend en interactief model dat bestaat uit de trainingsprogramma’s 
Motivational Leadership (ML) en Harrison Assessments (HA) analyse. HA is de enige online assessment 
tool dat gebruik maakt van de kracht van paradoxen. Een paradox is het resultaat van het integreren van 
twee ogenschijnlijk tegenstrijdige gedragsuitingen die beide bijdragen aan het succes van een individu. 

 

 
Een parallel proces 
De methode van Teamontwikkeling is in feite een parallel proces van individuele ML coaching/training 
én interactieve groepssessies op basis van de HA-analyse. 
Het team ontwikkelen qua effectiviteit doen we door een behoefte-analyse, waarbij inzichten, taken en 
prioriteiten die door de groep bepaald worden te analyseren en om te zetten in concrete en afgestemde 
acties. De trainingsactiviteiten vullen elkaar aan; zo dient de individuele ML training als een 
voorbereiding voor groepscoaching met het hele team. Het proces zal het team nader bij elkaar brengen 
en er zal geleerd worden elkaar te vertrouwen en te ondersteunen. De HA-analyse brengt ook 
diepgewortelde inzichten aan het licht die de samenwerking tussen teamleden kunnen verstoren dan 
wel versterken.  
 
In welke mate teams goed of minder goed worden aangestuurd, hangt af van: 

§ Het verschil van inzichten bij het oplossen van problemen 
§ De kwaliteit van de relatie die teamleden met elkaar kunnen en willen opbouwen 
§ Hoe de hele groep in beweging komt en ook nog met de neuzen dezelfde kant op 
§ Hoe onhebbelijk of onacceptabel gedrag als groep aangepakt en/of veranderd kan worden 
§ Hoe gemotiveerd de teamleden zijn 

Om succesvol te zijn in verschillende situaties zal je vaardigheden moeten ontwikkelen waarmee 
§ Je anderen en jezelf kunt ontwikkelen 
§ Je leiding/sturing kunt geven aan je team, medewerkers en/of jezelf 
§ Je een efficiënt en effectief team kunt bewerkstelligen. 
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§ De enige assessment tool dat de kracht van paradoxen bij elkaar brengt. 

§ Een paradox is het resultaat van het integreren van 2 ogenschijnlijk tegengestelde 
gedragsuitingen die bijdragen aan een individu’s succes. 

§ Personen met gebalanceerde paradoxen hebben de meest kans op succes. 

 
 

Het resultaat van de analyse wordt gedurende het gehele persoonlijke ontwikkelingsproces 
gebruikt. Een web-based/online questionnaire, de Smart Questionnaire ™, wordt door jou 
ingevuld als basis van de analyse. De uitkomst wordt tijdens de eerste 1op1 meeting besproken. 


